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1 .  MEMÒRIA  

1 . 1 .  P R E S E N T A C I Ó  

El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic, és un treball realitzat en el 

context de l’Agenda 21 del municipi de Vall-llobrega.  

El Catàleg pretén convertir-se en una eina d’identificació, protecció i conservació de 

tots aquells elements naturals d’interès o característics situats en el municipi de 

Vall-llobrega. Aquests elements podran ser inclosos en el catàleg del patrimoni del 

nou planejament urbanístic municipal de Vall-llobrega que actualment es troba en 

procés de redacció. 

Els elements inventariats en aquest catàleg formen part del patrimoni natural i 

cultural del municipi, i han estat seleccionats per motius històrics, estètics, 

qualitatius, ecològics, la seva singularitat, etc. d’aquí la necessitat de la seva 

conservació, i per això s’identifiquen i es proposa la seva protecció en el present 

catàleg. 

Aquest Catàleg haurà de ser revisat, i conseqüentment ampliat i modificat a mesura 

que amb el pas del temps es vagi remodelant el paisatge, apareixent nous 

elements i desapareixent-ne d’altres, o simplement per poder incloure aquells 

elements oblidats o que han pres força amb el pas dels anys.  

 

1 . 2 .  E S T R U C T U R A  D E L  C A T À L E G  

El catàleg recull els elements de valor detectats en el municipi de Vall-llobrega, 

aquests es situen arreu del terme municipal, tant en espai natural protegit (àrea 

corresponent al PEIN de les Gavarres) com en sòl agrícola i zones verdes públiques 

(sòl urbà i sòl no urbanitzable). 

S’han establert 4 categories temàtiques per classificar i ordenar els elements o 

espais inventariats al municipi de Vall-llobrega: 

Fonts (F): Construcció de pedra, de rajola, de ferro, etc, proveïda d'una canal o 

una aixeta o varies per on surt l'aigua, així mateix surgències d’aigua natural i 

localitzada d’aigua que brolla de la terra, així com els ambients fontinals o l’entorn 

(natural o rural). 
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Arbres singulars (A): Aquells exemplars que per les seves característiques: mida 

excepcional per a la seva espècie, edat, història o particularitat científica mereixen 

alguna menció especial. En aquesta categoria també poden apareixen agrupacions 

d’arbres singulars, o aquelles agrupacions on hi són presents varis exemplars 

excepcionals. 

Espais naturals (N): Àrees amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), 

definits per la Directiva Hàbitats o Directiva 92/43/CEE (modificada per la Directiva 

97/62/CE que estableix en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès 

comunitari), que configuren el paisatge del municipi. També en formarien part  

aquells espais naturals que estan presents dins els referents populars de la 

població. 

Miradors (M): Indrets de gran abast visual que permeten una visió conjunta de 

l’estructura del territori. Aquests han estat escollits seguint els criteris definits per 

l’Observatori del Paisatge de Catalunya: Visibilitat, proximitat visual, 

representativitat diversitat, abast accessibilitat, varietat d’emplaçaments, 

popularitat, sinèrgia i complementarietat. 

 

1 . 3 .  I N T E R P R E T A C I Ó  I  L E C T U R A  

A partir de les dades de localització i estructura del treball es realitza una fitxa per 

cada espai o element, per posteriorment i un cop redactades totes elles, proposar 

una regulació general per aquests espais i/o elements inclosos al catàleg. 

Les fitxes descriuen els elements o espais del municipi de Vall-llobrega que 

mereixen una especial atenció per les seves característiques històriques, 

ecològiques, hidrològiques, valors estètics, singularitat de l’element, etc. Cada fitxa 

està dividia en quatre apartats: encapçalament / identificació /descripció / Millores 
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L’ENCAPÇALAMENT de cada fitxa és la que ens permet diferenciar els diferents 

elements d’una forma ràpida i senzilla. En ella apareixen els següents apartats: 

 

Codi Nom Coordenades 

Codi: On la segona lletra fa referència a la categoria on s’inclou l’indret seguit de la 
numeració particular de cada element/indret. 

Nom: Nom amb el qual és conegut l’element o espai.  

Coordenades: indica la posició exacte de l’element segons les coordenades X i Y 

 

IDENTIFICACIÓ: localització geogràfica de l’element. 

 

 

Plànol de situació: indicació gràfica de la ubicació de l’element en el municipi 

Situació geogràfica: Localització de l’element en el municipi de Vall-llobrega, tenint 
en compte d’altres elements coneguts al municipi. 

Accessibilitat: Indica com accedir a l’indret a partir d’un punt de referència fàcil de 
trobar. Alhora també indica si és molt difícil accedir-hi segons els mitjans. 

Referència cadastral: Número de referència cadastral. 

Localització cadastre: A partir de la informació pública del cadastre es localitza el 
polígon i parcel·la d’ubicació de la finca cadastral. 

Qualificació urbanística: qualificació del terreny segons planejament vigent al 
municipi de Vall-llobrega. 
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DESCRIPCIÓ: característiques de l’element o l’espai catalogat 

 

 

Descripció: Es descriu de manera general les principals característiques de 
l’element o espai. 

Estat de conservació: Es valora l’estat, de l’element o espai, actual vers el seu 
potencial. 

Ús parcel·la: activitat que en l’actualitat es porta a terme en la parcel·la en que es 
troba situat l’element a catalogar. 

Figures de protecció: S’indica si existeix algun pla o figura que protegeixi directa o 
indirectament l’element. (PEIN de les Gavarres, Planejament Urbanístic vigent, etc). 

 

MILLORES: propostes per donar a conèixer i/o millorar l’estat de l’element o de 

l’espai catalogat. 
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1 . 4 .  Í N D E X  C O D I F I C A T  D E L S  E S P A I S  

S’han establert 4 categories amb diferent caire temàtic: 

Fonts 
F1. Font de Sant Mateu 

 
Arbres 

A1. Olivera mil·lenària o olivera grossa de Vall-llobrega 
A2. Arboç de Can Baldiri de la Catedral 
A3. Eucaliptus de la plaça de l’Ajuntament  
A4. Olivar de Can Roquetes 

 
Miradors 

M1. Mirador de El Vilar 
 
Espais 

E1. Hàbitat d’Interès comunitari: 9330. Sureda 
E2. Hàbitat d’Interès comunitari: 9540. Pinedes mediterrànies 
E3. Hàbitat d’Interès comunitari: 9340. Alzinar i carrascar 
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2 .  F ITXES  DE LS  ELEMENTS  
 
Plànol general de la ubicació dels diferents elements que es detallen en les fitxes 

adjuntes a continuació. 
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F1 Font de Sant Mateu 
Coordenades 
X: 509532 
Y: 4638236 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
La font de Sant Mateu, com el seu nom indica, està situada a l’església de 
Sant Mateu de Vall-llobrega, dintre el límit del PEIN de les Gavarres, i en la 
meitat nord del terme municipal de Vall-llobrega. 
 
Accessibilitat: 
Si arriba pel mateix camí que dona accés a la Església Vella de Sant Mateu. 
 
Referència cadastral: 
Ref.: 17223A00100008 
 
Localització cadastre: 
Polígon 1. Parcel·la 8. 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no  urbanitzable 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció: Font construïda amb pedra, amb una aixeta que permet la sortida 
d’aigua. Presenta una placa indicativa amb el seu nom “Font de Sant Mateu”. 
 
Estat de conservació:  
La font sembla haver estat restaurada recentment i es troba en molt bon estat.  
 
Ús parcel·la:  
Forestal. 
 
Figures de protecció: 
Situat dintre el PEIN de les Gavarres 
 
Justificació: 
Aquest element ha estat inclòs en el catàleg per la seva importància com a 
element natural d’interès públic. 
 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Senyalització de la Font i d’un itinerari que porti fins ella.  

 

 Instal·lació d’una àrea de picnic per facilitar-ne i promocionar-ne l’ús, amb 
materials integrats a l’entorn i de baix impacte ambiental. 
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A1  Olivera mil·lenària o olivera grossa de Can Ginesta 
Coordenades 
X: 510698 
Y: 4637152 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
L’olivera mil·lenària (Olea europaea) es troba a pocs metres de del mas 
Ginesta, gairebé al centre del municipi.  
L’olivera està situada dintre d’una parcel·la agrícola, juntament amb altres 
oliveres. 
 
Accessibilitat: 
L’accés es realitza en direcció al nucli del Raval de Dalt, un cop a quatre 
camins s’agafa el camí de la dreta i es creua un pont que passa sobre una 
riera, en la següent cruïlla s’ha de continuar recte i a poca distància a la 
dreta hi ha un corriol que porta fins a l’olivar on està plantat aquest 
emblemàtic arbre. 
 
Referència cadastral: 
Ref.: 17223A00200054 
 
Localització cadastre: 
Polígon 2 Parcel·la 54 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès agrícola 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Arbre no datat, de gran dimensió: un perímetre de 8,6m, una alçada de 12m, i 
un diàmetre de capçada de 12m. Un dels trets d’aquesta olivera és que el seu 
tronc és ben massís i no s’hi observen esquerdes. 
L’arbre forma part d’una finca agrícola amb més oliveres, i es troba vallada per 
tanca de malla (que permet la visió) d’aproximadament un metre i mig 
d’altura. 
 
Estat de conservació:  
Es troba en bon estat de conservació, tractant-se d’una olivera força 
productiva. 
 
Ús parcel·la:  
Agrícola. 
 
Figures de protecció: 
-- 
 
Justificació: 
Arbre que per les seves grans dimensions i edat mereix algun grau de protecció 
i reconeixement, tant a nivell municipal o com a candidat a formar part dels 
arbres monumentals de Catalunya (Decret 214/1987 de declaració d’arbres 
monumentals). 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Donar a conèixer la singularitat de l’arbre, com element atractiu i d’interès 
turístic al municipi (juntament amb el conreu tradicional d’olivera encara existent 
dins el poble).  
 

 Catalogació com a Arbre Monumental de Catalunya 
 

 Instal·lació d’un panell informatiu, amb les característiques principals de l’arbre i 
l’espècie. 
 

 Dissenyar itinerari interpretatiu i educatiu, lligat als conreus tradicionals de vinya 
i olivera encara existent al municipi, que passi per aquest indret on hi ha arbre. 
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A2  Arboç de Can Baldiri de la Catedral 
Coordenades 
X: 511112 
Y: 4637655 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
L’arboç (Arbutus unedo) de Can Baldiri de la Catedral es troba en la finca 
de Can Baldiri de la Catedral, a l’est del municipi. 
L’arbocer es troba situat en el jardí privat del Can Baldiri de la Catedral, a 
uns 30m a l’oest de la casa. 
 
Accessibilitat: 
S’hi arriba pel Camí Roca de Gria, i d’aquest s’agafa el caminet que porta 
fins a Can Baldiri de la Catedral. 
 
Referència cadastral: 
Ref.: 17223A00200045 
 
Localització cadastre: 
Polígon 2. Parcel·la 45 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès agrícola 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Arbre no datat, de gran dimensió: un perímetre d’1,52 m, i una alçada de 7m. 
De la seva soca en surten quatre braços, gràcies als quals l’arboç disposa d'una 
capçada de 8m. 
L’arboç es situa en una finca residencial privada, la qual està rodejada per 
tanca en tot el seu perímetre.  
 
Estat de conservació:  
L’arboç es troba en bon estat de conservació. 
 
Ús parcel·la:  
Jardí privat 
 
Figures de protecció: 
-- 
 
Justificació: 
Arbre que per les seves característiques mereix algun grau de protecció i 
reconeixement. 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Negociar i coordinar amb propietaris de la finca, la possibilitat de visitar 
l’exemplar en visites concertades i guiades. 
 

 Donar a conèixer la singularitat de l’arbre, a través d’organitzar visites 
educatives a través d’un itinerari que doni a conèixer els elements d’aquest 
catàleg. 
 

 Catalogació com a Arbre d’Interès Local 
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A3 Eucaliptus de la plaça de l’Ajuntament 
Coordenades 
X: 510554 
Y: 4636723 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
L’eucaliptus (Eucalyptus globulus) es situa a la plaça de la vila, a pocs 
metres de l’edifici de l’Ajuntament de Vall-llobrega.  
 
Accessibilitat: 
Accedint al municipi per el Carrer del Raval de Mar, es situa a la Plaça de 
l’Ajuntament o Plaça de la Vila.  
 
Referència cadastral: 
-- 
 
Localització cadastre: 
-- 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sistemes. Espais lliures. 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Arbre històric i de grans dimensions. Aquest individu d’uns 17m d’alçària, 18 de 
capçada i un tronc d’uns 3,5m de volta, té uns noranta anys. 
 
Estat de conservació:  
Eucaliptus en bon estat de conservació. 
 
Ús parcel·la:  
Plaça pública 
 
Figures de protecció: 
--  
 
Justificació: 
Aquest arbre que per les seves dimensions mereix algun grau de protecció i 
reconeixement al municipi. 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Donar a conèixer la singularitat de l’arbre, a través d’un itinerari que doni a 
conèixer els elements d’aquest catàleg. 
 

 Catalogació com a d’Interès Local 
 

 Instal·lació d’un panell informatiu, amb les característiques principals de l’arbre i 
l’espècie. 
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A4 Oliverar de Can Roquetes 
Coordenades 
X: 510744 
Y: 4636790 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
Olivar que es troba en la finca de Can Roquetes, en la meitat sud del 
municipi i molt proper a l’Ajuntament de Vall-llobrega. 
 
Accessibilitat: 
L’accés es realitza en direcció al nucli del Raval de Dalt, un cop a quatre 
camins s’agafa el camí de la dreta i es creua un pont que passa sobre una 
riera, en la següent cruïlla s’ha de trencar a la dreta fins arribar als conreus 
de Can Roquetes. Per arribar a l’olivar s’hi ha d’accedir per un camí  privat 
que ressegueix els conreus i porta fins a diversos camps d’oliveres. 
 
Referència cadastral: 
Ref. 17223A00300024 
 
Localització cadastre: 
Polígon 3 Parcel·la 24 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès agrícola 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Es tracta d’un oliverar que conserva molts exemplars que no estan datats però 
se suposa que tenen vàries centúries d’història.  Diverses oliveres d’aquest 
camp tenen mides considerables, alguns de 5m de perímetre. 
 
Estat de conservació:  
Oliveres en bon estat de conservació. 
 
Ús parcel·la:  
Agrícola 
 
Figures de protecció: 
--  
 
Justificació: 
L’oliverar de Can Roquetes presenta diversos individus de dimensions 
considerables, i és una mostra del conreu tradicional a l’Empordà. 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Donar a conèixer la singularitat d’aquest conjunt d’arbres, a través del disseny 
d’un itinerari interpretatiu i educatiu, lligat als conreus tradicionals de vinya i 
olivera encara existent al municipi, que passi per altres elements present en 
aquest catàleg. 
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M1 Mirador de El Vilar 
Coordenades 
X: 510713 
Y: 4637634 

 
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
El Mirador de El Vilar es situa en la zona verda del sector de sòl 
urbanitzable de Els Vilars. En aquesta zona verda s’hi troba el jaciment 
arqueològic d’El Vilar qualificat com a BCIL. 
 
Accessibilitat:  
Si accedeix des dels quatre camins, anant a la dreta i passada la riera 
continuar tot recte en direcció a la urbanització Vall-llobrega. 
 
Propietat – Referència cadastral: 
Ref.: 0775203EG1307N 
 
Localització cadastre: 
Polígon 93. Illa 07752. Parcel·la 3. 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Espais lliures. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Descripció:  
Espai obert situat en una àrea elevada, entre 82 i 90m sobre el nivell del mar, 
des de la qual es pot divisar el nucli de Palamós, el PEIN de Castell-Cap Roig, la 
Mar Mediterrània de fons, i també la Urbanització Vall-llobrega i el Massís de 
les Gavarres. 
 
Estat de conservació:  
Espai obert i elevat que permet una gran visibilitat 
 
Ús parcel·la:  
Verd públic 
 
Figures de protecció: 
-- 
 
Justificació:  
Aquest espai compleix amb els criteris de l’Observatori del Paisatges de 
Catalunya per ser considerat un mirador adient: presenta àmplies 
panoràmiques, són visibles diferents unitats de paisatge, fàcil accessibilitat 
amb cotxe, etc. 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Senyalització d’aquest possible mirador. 
 

 Instal·lació d’un panell informatiu dels indrets que es poden observar des 
d’aquest punt. 
 

 Instal·lació d’una àrea d’esbarjo i lleure per facilitar-ne i promocionar-ne l’ús, 
amb materials integrats a l’entorn i de baix impacte ambiental. 
 

 Instal·lació de “marcs paisatgístics literaris”, dins el projecte dels cent anys de la 
denominació Costa Brava elaborat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
Actualment s’han implantat a 
diferents municipis de la Costa 
Brava marcs de ferro fets 
artesanalment amb text explicatiu 
sobre la seva ubicació i el seu 
significat són frases d’escriptors, 
de cronistes, etc. o han estat 
realitzades expressament per a 
aquesta acció. Els textos conviden 
a descobrir a través dels marcs les 
especificitats dels llocs i n’exalten 
les qualitats paisatgístiques o 
arquitectòniques. 
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N1 Sureda (HIC 9330) 
 

Coordenades 
X: 508680 
Y: 4638465 

  
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
El sector oest de Vall-llobrega, incloent Sant Mateu de Vall-llobrega, 
Montagut i Montagut petit. 
També es localitza en una petita massa aïllada a l’est de la C-31. 
 
Accessibilitat:  
Els camins que porten a alguns masos permeten endinsar-se en aquest 
hàbitat en vehicles, tot i que la majoria de camins s’han de fer caminant. 
S’hi accedeix seguint el carrer en direcció al Raval de Dalt, un cop passat 
aquest punt ens trobem dins el PEIN de Les Gavarres. 
 
Referència cadastral: 
Inclou nombroses parcel·les 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès forestal. 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Àrea de gran extensió que ocupa prop del 20% del municipi, ocupant l’oest del 
municipi. En aquesta hi trobem alguns punts elevats com Montagut (266m) o 
Montagut petit (258m). En aquests àrea l’hàbitat predominant és l’hàbitat 
d’interès comunitari 9330. Sureda (Quercus suber). 
Al voltant del Puig del Mas Valentí (55m) a l’est de la carretera C-31 també es 
localitza una massa forestal composta de sureres. 
 
Estat de conservació:  
Elevat recobriment arbori i arbustiu. El bosc es troba en bon estat de 
conservació, tot i que en alguns punts s’han pogut detectar nombroses restes 
d’arbres caiguts a conseqüència del temporal del març de 2010. 
 
Ús parcel·la:  
Forestal 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
 
Justificació:  
Espai  definit per la Directiva Hàbitats o Directiva 92/43/CEE (modificada per la 
Directiva 97/62/CE que estableix en el seu annex I una nova relació d’hàbitats 
d’interès comunitari). 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Neteja de restes vegetals, eliminant restes del temporal de neu de 2010, i també 
aprofitar per eliminar espècies al·lòctones que poden desplaçar les autòctones 
que donen nom a l’hàbitat d’interès comunitari. 
 

 Senyalització de camins i itineraris interpretatius que donin a conèixer aquest 
hàbitat i la surera (típica espècie de bosc mediterrani). 
 

 Incentivar i potenciar l’explotació forestal de les sureres, per rejovenir l’espai 
forestal i reduir el risc d’incendi, tot obtenint un rendiment econòmic. 
 

 Regular i informar dels usos permesos en aquest espai, així com les activitats 
totalment prohibides que poden degradar l’hàbitat. 
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N2 Pinedes mediterrànies (HIC 9540) 
Coordenades 
X: 510601 
Y: 4638155 

  
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
Aquest HIC es troba repartit arreu del municipi, resseguint gran part del 
límit nord del terme municipal i en taques disperses en la meitat sud-est. 
També es localitza al sud i oest de la Urbanització Mas Falquet.  
 
Accessibilitat:  
A la majoria d’aquestes masses s’hi pot accedir mitjançant carrers o camins 
públics que es troben arreu del municipi. 
 
Referència cadastral: 
Inclou nombroses parcel·les 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès forestal. 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Àrees disperses, que ocupen aproximadament el 20% del territori municipal. 
Destaca l’existència de diversos punts elevats del municipi, recobert d’aquest 
HIC, tals com: Puig Agudell (196m), Puig d’en Gotes (108m), Puig Antoniet 
(168m), etc. En aquests àrea l’hàbitat predominant és l’hàbitat d’interès 
comunitari 9540. Pinedes mediterrànies. 
 
Estat de conservació:  
La massa forestal es troba en bon estat de conservació, recobriment arbori i 
arbustiu, tot i que en alguns punts s’han pogut detectar nombroses restes 
d’arbres caiguts a conseqüència del temporal de març de 2010. 
 
Ús parcel·la:  
Forestal 
 
Figures de protecció: 
Part de l’espai forma part del PEIN de les Gavarres. 
 
Justificació:  
Espai  definit per la Directiva Hàbitats o Directiva 92/43/CEE (modificada per la 
Directiva 97/62/CE que estableix en el seu annex I una nova relació d’hàbitats 
d’interès comunitari). 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Neteja de restes vegetals, eliminant restes del temporal de neu de 2010. 
 

 Senyalització de camins i itineraris interpretatius que donin a conèixer aquest 
hàbitat i espècies que el component. 

 
 Regular i informar dels usos permesos en aquest espai, així com les activitats 

totalment prohibides que poden degradar l’hàbitat i els seus valors naturals. 
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N3  Alzinar i carrascar (HIC 9340)  
Coordenades 
X: 510736 
Y: 4637341 

  
 

IDENTIFICACIÓ 
 
Situació geogràfica: 
Aquest HIC es situa en masses aïllades resseguint la Riera de Vall-llobrega i 
alguns dels seus afluents, el Rec del Mas Rius i un dels afluents de la Riera 
de l’Aubi en el tram nord-oest del polígon industrial de Vall-llobrega. 
 
Accessibilitat:  
A la majoria d’aquestes masses s’hi pot accedir mitjançant carrers o camins 
públics que es troben arreu del municipi. 
 
Referència cadastral: 
Inclou nombroses parcel·les 
 
Qualificació urbanística planejament vigent:  
Sòl no urbanitzable d’interès agrícola i sòl no urbanitzable d’interès forestal. 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
Descripció:  
Àrees disperses, lligades a la presència de petits cursos fluvials intermitents. 
En aquests àrea l’hàbitat predominant és l’hàbitat d’interès comunitari 9340. 
Alzinar (Quercus ilex) i carrascar (Quercus rotundifolia). 
 
 
Estat de conservació:  
La massa en general es troba en bon estat de conservació,  
 
Ús parcel·la:  
Forestal 
 
Figures de protecció: 
-- 
 
Justificació:  
Espai  definit per la Directiva Hàbitats o Directiva 92/43/CEE (modificada per la 
Directiva 97/62/CE que estableix en el seu annex I una nova relació d’hàbitats 
d’interès comunitari). 

 
MILLORES 

 
Propostes: 
 

 Neteja de restes vegetals, eliminant restes del temporal de neu de 2010, i també 
aprofitar per eliminar espècies al·lòctones que poden desplaçar les autòctones 
que donen nom a l’hàbitat d’interès comunitari. 
 

 Senyalització de camins i itineraris interpretatius que donin a conèixer aquest 
hàbitat (amb l’alzinar com espècie clau, típica del bosc mediterrani). 
 

 Regular i informar dels usos permesos en aquest espai, així com les activitats 
totalment prohibides que poden degradar l’hàbitat. 
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3 .  PROPOSTA  DE  NORMATIVA  

La protecció dels elements inclosos en aquest Catàleg, així com dels elements 

futurs que en ell s’incloguin, hauria d’estar regulat per una normativa que indiqui 

criteris generals d’ús i protecció per tal d’aconseguir una conservació i potenciació 

dels elements inventariats. 

Seguidament es realitza una proposta de normativa, que determina paràmetres i 

criteris generals de regulació i gestió dels elements del catàleg. Sense oblidar que 

en les fitxes dels elements, presentades anteriorment, es proposen unes actuacions 

de millora que també tenen objectiu de protegir i potenciar l’element definit.   

Actualment s’està realitzant la revisió del POUM de Vall-llobrega, per això es 

proposa que el present catàleg i normativa, revisada i adaptada, s’incorpori al nou 

planejament municipal.  

PROPOSTA NORMATIVA 

Proposta normativa – Fonts 

1. Les administracions públiques han de garantir l'ús públic de les fonts 

existents a l'interior del terme municipal, així com el seu manteniment, neteja i 

conservació. En qualsevol cas, les actuacions de condicionament han de garantir 

la conservació dels valors naturals i paisatgístics de les fonts i el seu entorn 

immediat. 

2. Les fonts i surgències naturals existents en el terme municipal (estiguin o no 

incloses en el present catàleg), no poden ser modificades de tal forma que 

disminueixi la qualitat i quantitat de les seves aigües, s’alteri el seu aflorament 

a l’exterior, es modifiquin les seves característiques si afecta a la flora i la fauna 

autòctones pròpies de l’espai o, quan siguin d’ús públic, s’impedeixi el seu 

aprofitament tradicional. 

Qualsevol actuació d’obres o instal·lacions precisarà una llicència prèvia de 

l’Ajuntament, prèvia autorització de l’ACA. 

3. Dins un cercle de 25 metres de radi de l’entorn de les fonts i surgències, 

regirà el règim que estableix el següent punt, si bé podran autoritzar-se obres, 
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plantacions i altres actuacions destinades a millorar i adequar les àrees 

contigües per potenciar-ne l’ús. 

4. Atès el que estableix la legislació específica en matèria d’aigües, queda 

prohibit: 

a. Efectuar abocament directes o indirectes que contaminin les aigües. 

b. Acumular residus sòlids, runes o substàncies, siguin quins sigui llur 

naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill 

de contaminació de es aigües o de degradació del seu entorn. 

c. Efectuar accions sobre el medi físic o biològic vinculat a l’aigua que en 

constitueixin o en puguin constituir una degradació. 

d. Exercir activitats dins dels perímetres de protecció establerts, quan puguin 

constituir un perill de contaminació o de degradació del domini públic hidràulic. 

5. Els possibles aprofitaments hídrics en relació a les fonts i surgències d’aigua: 

Les noves extraccions d’aigua, a més de complir tots les tràmits legals 

pertinents, ha de garantir la permanència dels cabals de les fonts i surgències 

properes. 

6. Les canalitzacions i els aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en 

l’àmbit immediat de les fonts i surgències del terme municipal hauran de 

garantir la seva conservació i respectar la seva tipologia tradicional. Les 

possibles captacions d’aigües, degudament autoritzades i dins dels paràmetres 

permesos, es situaran a un mínim de 25 m. de la font o brollador, per garantir 

el manteniment d’un cabal de sortida mínim pel seu ús per les persones i la 

fauna salvatge, i per permetre el creixement de la vegetació pròpia de l’entorn 

d’aquestes fonts i brolladors. 

7. S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de 

les fonts, basses i canals de rec existents, per facilitar la preservació de la fauna 

i vegetació associades. 
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Proposta normativa – Miradors i paisatge 

1. Són miradors del Paratge els llocs localitzats en punts amb vistes 

panoràmiques i gran amplitud visual. Els miradors podran estar acondicionats 

amb els següents elements: 

- Plafons d'interpretació del paisatge. 

- Senders, barreres i altres elements per evitar la dispersió dels visitants i el risc 

d'accidents. 

- Petites zones de lleure, entorn el mirador, amb un nombre reduït 

d’infraestructures (bancs, taules, etc.) integrades al territori i de construïts amb 

materials ecològics i sostenibles. 

2. Es propiciarà, a través de treballs específics de manteniment i esbrossada, el 

manteniment i millora de la funció de miradors dels punts del catàleg. 

3. Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 

s’evitarà al màxim la localització d’edificacions sobre les carenes, turons i altres 

punts singulars del relleu. No es podrà modificar el perfil natural perceptible del 

paisatge 

4. Els emplaçaments indicatius proposats pel Catàleg no esgoten altres 

possibilitats d’ubicació. Han de ser promoguts per l’Ajuntament de Vall-llobrega. 

5. En desenvolupament de l’art. 9 LUCTRLU i de la Llei 8/2005, de 8 de juny de 

Protecció, gestió i ordenació del paisatge, qualsevol activitat, edificació o volum 

que s’hagi d’emplaçar en el sòl no urbanitzable haurà de garantir que la seva 

situació, volumetria, alçaria, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres 

elements, no limiti el camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals 

i les perspectives que ofereixen. 

6. Les construccions s’adaptaran a la topografia natural del terreny, es situaran 

en els llocs menys exposats visualment, seran adequades a la seva condició 

aïllada i, per tant, caldrà explicitar la previsió i qualitat de les vores, els 

accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de l’emplaçament. Altrament, es 

consideren no edificables els terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent 
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igual o superior al 20% i es prohibeixen les construccions sobre els careners i 

turons. 

7. Les construccions i instal·lacions que es projectin tindran uns materials, 

sistemes constructius, volum, tipologia aparent i acabats que garanteixin una 

adequada integració a les condicions de l’entorn. El color final de la construcció 

o instal·lació seguirà la taula cromàtica del municipi. 

 

Proposta normativa – Arbres 

1. Mesures de protecció generals. 

- Està prohibida, de forma especial, talar o arrabassar, podar o mutilar, aplicar 

pintures o danyar per qualsevol mitjà l’arbrat municipal. Cap persona no pot 

danyar intencionadament, fer talls, incisions, cavitats o mutilar un arbre, ni pot 

arrencar o partir els arbres. 

- Resta especialment prohibida la instal·lació i fixació sobre els arbres de 

qualsevol mena de senyalització, eina, joc, vehicle, aparell o utilitzar-los com a 

suport de bastides, línies elèctriques, quadres elèctrics, llums, megafonia, 

pancartes i banderoles, tanques, gronxadors, etc., així com lligar-hi filferros, 

brides o cordes, clavar-hi claus o altres elements, o recolzar-hi eines, escales o 

altres. 

- Queda prohibit deixar, encara que sigui de forma transitòria, sobre l’escocell 

qualsevol material, d’obra, deixalles, escombraries o d’altra classe. 

- Queda també prohibit vessar en la seva proximitat qualsevol tipus de líquid 

que contingui substàncies nocives per a les arrels com lleixius, detergents, 

pintures, olis i qualsevol altre producte que pugui malmetre l’arbre. 

- No és permès lligar als arbres: bicicletes, ciclomotors o altres vehicles que 

puguin malmetre l’arbre.  

- En general, no es permeten totes les altres activitats no incloses en aquest 

article que puguin derivar en danys als arbres. 

2. Àmbit de protecció de l’arbrat: 
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a. Subsòl: Per tal d’evitar els danys a les parts no visibles per qualsevol mitjà 

dels arbres d’interès classificats, es defineix un àmbit de protecció dels 

individus. L’àmbit de protecció correspon a la superfície de la projecció de la 

capçada més tres metres al seu entorn. S’exclouran d’aquest àmbit de 

protecció, els sectors ja edificats o que d’acord amb el Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipals (POUM) són edificables, però no la via pública o espais 

verds. 

En l’àmbit de protecció no es poden dur a terme moviments de terres que degut 

als seus efectes negatius sobre les arrels o les característiques físiques, 

químiques i estructurals del sòl, puguin comportar qualsevol grau de disminució 

de la vitalitat de l’element botànic objecte de protecció. 

En l’àmbit de protecció, cal evitar altres usos no compatibles amb el 

desenvolupament de les arrels dels arbres. 

b. Parts aèries: Pel que fa al vol dels arbres catalogats botànics, es defineix 

l’àmbit d’influència i de protecció que es delimita amb una esfera imaginària que 

embolcalla totes les parts aèries de l’individuo arbori. En aquest espai no és 

permesa la instal·lació ni el pas de línies de serveis de cap mena (elèctriques, 

telefòniques, etc), així com la seva utilització com a suport de qualsevol mena 

de senyal o objecte, ni la construcció de qualsevol element. En aquest sentit es 

tendirà a eliminar progressivament les que ja existeixin, llevat de les 

construccions existents que s’hagin realitzat d’acord amb el POUM o normes 

urbanístiques anteriors o les instal·lacions que hi estiguin incorporades. 

3. Mesures de protecció en obres  

- Durant l’execució d’obres s’hauran d’adoptar mesures que garanteixin la 

conservació dels espècimens, com poden ser: 

a. Protegir el perímetre de la circulació i estacionament de vehicles, així 

com la deposició de materials. 

b. Destinar la major extensió possible de sòl circumdant, com a mínim les 

àrees immediates als colls del tronc. 
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c. Evitar el trepig constant del sòl circumdant per tal d’evitar 

compactacions i impermeabilitzacions dels terrenys ocupats per les seves 

arrels i com a mínim d’aquells ocupats per la seva capçada. 

d. Evitar dins la mesura del possible la modificació del nivell del sòl. En cas 

que sigui inevitable s’hauran d’adoptar les mesures adients per 

conservar les condicions del terreny original (humitat, drenatge, etc.). 

- En tractar-se d’arbres i arbredes formades per grans exemplars els treballs 

que es realitzin hauran de ser supervisats, i assessorats per un tècnic de 

l’Ajuntament. 

- Tot projecte d’obres o activitat susceptible d’afectar qualsevol part, aèria o 

subterrània, d’un element botànic catalogat, o que s’hagin de desenvolupar a 

menys d’un metre de l’àmbit de protecció, haurà d’incloure a la documentació 

de sol·licitud de la llicència municipal un plànol de localització d’aquest element, 

justificar la necessitat de la intervenció i especificar de manera concreta el 

respecte de les mesures de protecció establertes entenent-se que la manca de 

les mesures adequades per garantir la integritat de l’element, serà motiu de 

denegació de la corresponent llicència municipal d’obres o d’activitats. 

4. Regulació dels arbres en sòl privat 

- Els propietaris han d’informar als servei tècnics i/o els regidors responsables 

del patrimoni natural de l’Ajuntament de qualsevol anomalia o mancança 

referent a la conservació que es detecti a qualsevol arbre catalogat que es trobi 

en la seva propietat. 

- És obligació dels propietaris de finques on hi hagi l’element arbori d’interès, 

vetllar pel seu bon manteniment de seguretat, de manera que mai comportin 

risc per a particulars de les finques confrontades. 

- Qualsevol acció i treball de conservació sobre un arbre catalogat o propera al 

mateix que vulguin desenvolupar els particulars ha de ser autoritzada pels 

responsables de patrimoni natural de l’Ajuntament de Vall-llobrega. 

- El Servei tècnics i/o els regidors responsables del patrimoni natural del 

municipi establiran i executaran un pla d’actuació en conveni i d’acord amb els 

propietaris i realitzarà les tasques de conservació dels elements botànics 
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catalogats i en sòl privat dels propietaris que ho sol·licitin. Per aquest fet caldrà 

presentar una sol·licitud on han de constar les dades del propietari, la 

identificació de l’exemplar, amb el codi del catàleg i una breu relació de les 

tasques de conservació previstes. 

- Els Servei tècnics i/o els regidors responsables del patrimoni natural de 

l’Ajuntament han d’efectuar les visites tècniques oportunes i informar-ne en 

cada cas abans de realitzar qualsevol treball. 

- Si es vol potenciar aquest element dins el patrimoni natural local, caldrà 

elaborar un conveni per regular, i si fa falta compensar, les possibles visites a 

l’element natural d’interès dins l’espai privat. 
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Proposta normativa – Espais naturals 

1. Generalitats 

- No s’admeten els usos que impliquin una transformació en la destinació o la 

naturalesa d’aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels valors 

naturals presents a la zona.  

- Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no 

urbanitzable, com marqui normativa vigent. 

- Amb caràcter general queden prohibits els usos següents: habitatge 

plurifamiliar; comercial, llevat el vinculat a l’elaboració artesanal; instal·lacions 

de tractament de residus no controlades; dipòsits de ferralla; activitats 

extractives, camps de golf; càmpings - tret dels indrets especialment habilitats 

pel POUM; assentament permanent de caravanes i autocaravanes; usos 

recreatius que comportin instal·lacions permanents, impermeabilització del sòl 

i/o alteració de l’entorn natural; i explotació de recursos naturals no vinculats a 

l’activitat forestal, ramadera i agrària.  

- L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les 

mesures necessàries per evitar la degradació del medi i aconseguir una 

integració total. Caldrà estudiar d’una manera detallada la captació d’aigua 

potable i energia, la depuració de les aigües residuals, la minimització dels 

residus, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les masses 

arbòries.  

- Les actuacions que pugui alterar l’equilibri ecològic, el paisatge natural o 

introduir canvis importants en la morfologia segons l’estimació del tècnic 

municipal, hauran de presentar un estudi de les seves conseqüències a curt i 

mig termini. 

 

2. Espais naturals protegits 

- Sempre que l’element catalogat disposi d’una figura o normativa de protecció 

especifica (PEIN, Directiva Hàbitat, etc.), regularà aquesta el sòl i àmbit 

protegit. 
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3. Vegetació 

- Es vetllarà per a la conservació, el manteniment i la restauració de les 

comunitats, espècies i espais d’interès indicats en el present catàleg, i en 

general de l’arbrat i la vegetació autòctona existent en el SNU, promovent la 

seva correcta gestió en finques particulars, els projectes de restauració, i la 

creació d’espais naturals d’interès local per a la seva protecció. 

- Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de gestió i 

Millora forestal (PMGF) o que no disposin d’autorització expressa de 

l’Administració forestal. 

- Excepcionalment, i per motius de seguretat o malaltia, es podrà tallar algun 

exemplar d'arbre, prèvia llicència municipal, i l'informe favorable del tècnic 

corresponent, essent substituït per un altre si és el cas. 

- Està prohibida la plantació de qualsevol espècie vegetal, a excepció d'aquelles 

destinades a l'explotació comercial, i, en qualsevol cas, la d'aquelles espècies 

exòtiques de manifest caràcter invasor, i en especial les següents: 

Evònim japonès Evonymus japonica 

Troana Ligustrum lucidum 

Tuies Thuja sp. 

Vinya verge Parthenocissus sp. 

Xuclamel japonès Lonicera japonica 

Plomall de la Pampa Cortaderia selloana 

Acàcia Robinia pseudoacacia 

Ailant Ailanthus sp. 

Piracant Pyracantha sp. 

Nyàmera Helianthus tuberosus 

Bambú Bambusa sp, 
Phyllostachys sp, etc. 

Bàlsam Carpobrotus sp 

Figuera de moro Opuntia sp 

Àloes Aloe sp. 

 

- En les actuacions de reforestació que es portin a terme s’utilitzaran espècies 

pròpies de la zona, com alzines, suros o pins. Es vetllarà per las progressiva 

substitució de les espècies al·lòctones per espècies pròpies de la zona. 
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- S’afavorirà el creixement de boscos naturals: suredes i alzinars (d’interès 

conservacionista i poc inflamables). 

4. Tanques i murets 

- La construcció de tanques ha de limitar-se a aquells casos en què siguin 

imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. La seva col·locació 

està subjecta a prèvia llicència municipal (art.179 TRLU). 

- En l’ús agrari, ramader o forestal les tanques s’han de construir de forma que 

no agredeixin el medi rural on s’emplacen, ni obstaculitzin la visió del paisatge, 

tenint en compte les condicions generals i integració paisatgística indicades en 

articles anterior. Caldrà situar-les a una distància mínima del camí equivalent a 

la distància de protecció establerta en aquesta normativa, resseguint la 

topografia natural i sense interferir en el traçat dels camins de domini públic. 

- Les tanques que delimiten finques han de ser construïdes amb una altura 

màxima de 1,25m. No podran ser opaques per cercar terrenys, es realitzaran 

utilitzant elements vegetals, tuies, fileres d’arbres, o de filat de ferro. Pel que fa 

a les tanques d’instal·lacions d’interès públic, el projecte vindrà determinat pel 

procediment de l’article 48 TRLU o en el seu cas per un Pla especial.  

- Sempre que sigui possible la tanca ha de garantir la permeabilitat per a la 

fauna no cinegètica. La col·locació de la tanca ha de respectar la distància 

mínima de l’exterior del camí, resseguint la topografia natural i sense interferir 

en el traçat dels camins considerats de domini públic. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest catàleg és dinàmic ja que no es tracta 

d’un document tancat i inamovible, ans al contrari, es pretén que si apareixen nous 

elements d’interès o desapareixen d’altres, el catàleg es pugui anar actualitzant i 

adaptant a la realitat i al pas dels anys. Per això es proposa unes directrius per 

aquests canvis que poden donar-se del catàleg. 

Incorporació d’elements en el catàleg 

- La incorporació de nous elements en el Catàleg s’ha de fer a proposta de 

qualsevol ciutadà o servei de l’Ajuntament de Vall-llobrega 
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- El tècnics de l’ajuntament responsables del patrimoni natural, així com els 

responsables polítics seran els encarregat de recollir les diferents propostes de 

catalogació i d’estimar els valors propis de cada element que ha de determinar si es 

tracta d’un element d’interès del patrimoni natural del municipi, i per tant, si és 

necessària la seva catalogació i regulació. 

Descatalogació d’elements del catàleg 

- La descatalogació d’un element natural serà possible quan els tècnics i regidors 

responsables del patrimoni natural del municipi de Vall-llobrega determinin 

mitjançant els informes pertinents que han desaparegut els valors o les causes per 

les quals va ser catalogat al moment oportú. 

- Quan l’element hagi desaparegut. En el cas dels arbres per trasplantament, 

substitució, etc.. En el cas de les fonts per colmatació vegetal, destrucció de les 

parts construïdes, si la font s’asseca i no hi ha elements construïts d’interès, etc. 
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